
Tisztelt Szerkesztőség!

Nemrég egy felkérőlevelet és egy írást kaptam Önöktől* A levél arról 
szólt, hogy vitatkozzam a mellékelt írással, melynek címe: Magyar 
eszmetörténeti vázlat (A magyar liberalizmus történetéhez), szerzője 
Tőkéczki László.

Úgy vélem, hogy az Önök által közölni kívánt szöveg történeti 
szaktudományos szempontból vitaképtelen.

Állításomhoz -  a teljesség igénye nélkül ~ az alábbi szempontokat 
említem meg:

L Terminológia
a) A kézirat 2. oldalán (a továbbiakban az oldalszámok a kézirat 

megfelelő lapjait jelölik) a szerző azt írja, hogy „aki szégyelínivaló 
feudális m últról képzeleg, az önmagát leplezi, leplezte le ” . A 
totalitáriánus és nem a szakmai nyelv szóhasználata a „leleplezés, 
Önleleplezés” . Kitűnően használható például párthatározatok, politi
kai pamfletek, ideológiai harcosok esetében, de a tudományban csak 
álláspontok, vélemények vannak és nem önmaguk elé álcát tartó sza- 
botőrök és diverzánsok.

b) A 26. oldalon szerepel „a magyar zsidó történetírás” kifejezés. 
Miután a szerző nem jelöli, hogy azokra a történészekre gondol-e, 
akik hitközségi alkalmazásban álltak, állnak, vagy azokra, akik csak 
zsidó vallásűak, vagy azokra, akik sem nem hitközségi alkalmazot
tak, sem nem vallásosak, hanem egyszerűen „csak úgy” zsidók -  
ezért terminológiája jóindulattal értelmetlen, rosszindulattal a törté
netírás régi-új politikai tagolását támasztja fel, vezeti be, amely sze
rint nem a módszertani-elméleti háttér, hanem a származás minősít. 
Mindkét eset tudományosan tarthatatlan, mert vagy ostobaság, vagy 
szimpla rasszizmus.
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c) A 16* oldalon a „nyugati modell” értelmező kifejezése s egyben 
kifejtése egy metafora, amely így szól: „hamburger-történelem” . Ez 
szakmailag értelmezhetetlen, hiszen pusztán a szerző kulturális irri
tál tságáról, s nem a nyugati modell tényleges értelmezéséről szól,

Lehetne még sorolni a terminológiai s az érdemi vitát kizáró prob
lémákat, de talán felesleges, hiszen az elmondottak azt jelzik: politi
kai-ideológiai kísérletről és nem tudományos elemzésről van szó.

2, Ezt az irányultságot jelzi az elméleti tájékozottság megközelítőleg 
teljes hiányáról tanúskodó kijelentések sora is. A szerző (2. oldal) a 
nemesi privilégiumokon alapuló közösségeket tekinti demokratikus 
hagyományoknak, s ezzel értelmetlenné teszi mindazon szerzők szel
lemi erőfeszítéseit, akik a rendiség és a modern tömegdemokrácia 
minőségileg eltérő jegyei alapján törekednek valamiféle meghatáro
zásra. De az elméleti tájékozatlanság történeti és aktuális ismerethi
ánnyal is párosul, hiszen példának okáért a formálódó Európai Kö
zösség és a működő Közös Piac korában talán nem szerencsés a nem
zetállamok feletti szerveződés eszméjét „máig ábrándnak bizonyuló 
értelmiségi utópiának” (3. oldal) tartani. Az érvelést a minosítgetés 
pótolja -  s ez megíntcsak arra utal, hogy politikai-ideológiai termék
kel van dolgunk.

3. Mindezek azonban eltörpülnek a legsúlyosabb s a vitképtelenséget 
leginkább alátámasztó érv mellett. Ez az írás a legkíméletlenebb és 
legbrutáíisabb módon sérti a szakmai etikát, egyszerűen szólva: mély
ségesen tisztességtelen.

Mire alapozom a kijelentést?
A szerkő két oldalon -  híven az ideológiai-politikai jelleghez -  

elmondja, hogy mi a magyar történelem „helyes” interpretációja. 
Majd felteszi a kérdést: „Miért folyik hát -  ennek ellenére -  olyan 
polemikusán a magyar történelem feltárása?” A válasz abban áll, 
hogy a „polgári és nem-polgári törekvések jelentős és harsány része, 
nem találván elég saját legitimációt”, konstruálja a történelmet (3. 
oldal). A „világos” história ezért vált polemikussá. írása végén a 
szerző azt állítja, hogy a liberális konzervativizmus problémáinak 
nagyobbik része a történetírás hibájából állt, illetve áll elő. Ezért 
aztán a történetírásnak „világnézetileg” és „emberképileg” (sic!) újra 
kellene gondolnia magát (29-30. oldal).

No mármost: ha valaki a történetírást láttatja hibásnak, elemi igény 
lenne az, hogy megnevezze azokat, akik szerinte tudósként, törté
nészként „téves” nézeteket képviselnek, s egyben azokat is, akiket ő
-  természetesen önmagán kívül -  a „helyes” világkép képviselőinek 
tart. Ilyesmiről azonban szó sincs. Tőkéczki senkire nem hivatkozik
-  sem pro, sem kontra. Nem tudom meg, hogy kik a felelősek a 
magyar história utólagosan gerjesztett problémáiért. (Mert egyidejű
leg nyilván minden rendben volt.) Ehhez képest viszont fel nem fog
hatom, hogy miként lehet félresöpörni történészgenerációk tevékeny
ségét, teljes életműveket -  hacsak nem a szerző az első Magyaror
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szágon, aki az utóbbi 150 év történelmével foglalkozik. Nos tehát, én 
úgy vélem, ha hibáztatok egy szakmát, akkor elemi szakmai etikai 
követelmény az, hogy jelezzem: kikre támaszkodom s kikkel polemi
zálok. Különösen indokolt ez, ha a szerző -  saját bevallása szerint is 
-  „ellen-gondolatmenetet” kíván megfogalmazni, hiszen szólni kell 
arról: kivel, kikkel szemben gondolkodik. így ti. gondolkodás he
lyett puszta vádaskodásról van szó.

Tőkéczki írása tehát alkalmatlan a vitára, mert terminológiájában 
nem tudományos, elméleti és ismeretbéli tájékozatlanság okán érve
lés helyett minősítgető, s legfőképpen szakmailag tisztességtelen. 
Minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami egy ideológiai-politi
kai írásnak lehet sajátja, de egy tudományos igényű munkának ellen
sége. Éppen ezért tartalmi kijelentéseinek vitatása politikai-ideológi
ai polémiát eredményezne, amelytől jelen esetben tartózkodni kívá
nok.

A szerkesztőség figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a lap címe 
Politikatudományi és nem Politikai Szemle. Mikor a lap indulásakor 
felkértek konzulensnek, akkor egy politikatudományi lap szerkesztő
ségének felkérésére mondtam -  örömmel -  igent. Ha a lap politikai
ideológiai közlönnyé silányul, akkor -  szomorúan -  kérem, hogy 
nevemet vegyék ki a konzulensek közül.

Kérem, hogy levelemet teljes terjedelemben közöljék.

1994. december 2.

Tisztelettel:
Gerő András 

egyetemi docens 
ELTE Művelődéstörténeti Tsz.
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Válasz

Ott kezdeném a választ, ahol egyértelműen világos lesz egy nem fo
lyó s e konkrét vita lényege: „Irrelevánsnak neveztem T. L.-nak a 
liberalizmusról allkotott fölfogását. Ennek oka, hogy olyan nyelven 
és felfogásban közelített a kérdéshez, amely kívül van a legtágasab
ban értelmezett liberalizmus nyelvezetén” (Lánczi András 137.). Ez 
legalább egy ó'szinte álláspont. Egy nagy bökkenővel: mi van akkor, 
ha a másik vélemény, álláspont nem akar olyan liberális lenni, ami
lyet ő még elismer „relevánsnak”? Abban viszont vele egyetértek, 
hogy az általam írt, műfajilag „vitairatnak” nevezhető szövegben sok 
minden nincs benne, s abban is, hogy egyik eszmerendszer sem au- 
tentikusabb, mint a másik. S éppen ezért kérdezem: akkor miből 
származik az irrevelancia? Ha Lánczi András elég tágasra szabná a 
horizontját, akkor megérthetné az általa is nyilván nagyra becsült 
(konkrét) „másság” mondanivalóját, s akkor rájönne, hogy egysze
rűen lehetséges ugyanarról a jelenségről másfajta oksági és logikai 
keretben szólni. Szerintem ez a pluralizmus, ez jelenti azt, hogy egy 
európai jellegű kultúráról van szó, s akkor nem kell semmire gyana
kodni, nem kell semmit a mával összekapcsolva feltételezni, hiszen -  
ismétlem -  csak arról van szó, hogy többféle hagyományról, világné
zet, emberkép és értékrend létezik,

Lánczi András -  ellentétben két másik hozzászólóval -  legalább 
veszi a fáradságot és kiemeli néhány tézisszerű gondolatomat. Sajnos 
csak azért, hogy -  végső soron -  meggyanúsítson lehetséges olvasa
tokkal, például, hogy opponálnám a modern jogállamiságot. Nem 
hiszem, hogy magyarázkodnom kellene. A felvilágosodásról nem 
gondolnék teoretikus fejtegetésbe bocsátkozni, mert -  miközben is
merem eszméit és következményeit -  magam a kereszténység gondo
latrendszerén belül maradva elemzem a történelmet s társadalmat. 
Valószínűleg ezt érezhette L. A. „ideologikusnak” írásomban. S ezt
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az „ideológiát” vállalom. Nem radikálisan, de határozottan s tudato
san kapcsolódva erőszakkal megszakított szellemi folytonosságok
hoz.

Én nem hiszem azt (s nem is írtam), hogy a magyar nép tévelygett 
volna, arra viszont (bocsánat -  de Burke-höz hasonlóan) határozottan 
gondoltam, hogy a magyar értelmiség egy karakteres csoportja té
velygett. Összekeverte vágyait és a közösségének realitásait s így 
egyrészt kíméletlen „elmaradottság”-kritikát művelt, másrészt erre 
az „elmaradottságra” (—„másság”) mégis, mindennek ellenére egy 
a fejében létező „fejlett” társadalmat akart ráerőszakolni. Az tény, 
hogy a magyar nemesség nem volt különösebben elméleti igényű ré
teg, viszont az is tény, hogy legjobbjai (elég itt csak a régiekre utalva 
Bocskait, Bethlen Gábort, sőt még „öreg” Rákóczi Györgyöt is em
líteni) pontosan meg tudták fogalmazni szükségleteinket. S ebbe a 
szerves folyamatba szépen beépültek a kipróbált nyugati elvek is. 
Teljesen „normális” folyamat során jutott el oda a magyarság, hogy 
éppen 100 évvel ezelőtt hivataíosan/törvényesen is lehetővé vált pél
dául a felekezetenkívüliség, A sokszázéves sokfelekezetűséget, mint 
majdnem európai ritkaságot itt most nem is emlegetném.

A „modernség” L. A. felsorolta erénykatalógusába nem kötnék 
bele, csak megemlíteném, hogy az keresztény erénykatalógus -  hall
gassa csak egyszer végig L. A. az úrvacsorái záró liturgiát. (S akkor 
ki is pukkadt a modernség.) Azt azonban nehezen tudom elfogadni 
L. A. barátinak mondható kritikájából, hogy a végén sikeres alkal
mazkodásokról és sikertelenekről szólva, mellékesen(?) felemlegeti 
a származást, mint elfogadhatatlan (mellé)magyárazási elvet. Nos, a 
származás lehet egyeseknél fő motivációs bázis, társadalmilag nyil
ván ez csak egy lehet a sokféle meghatározó tényező közül. Ott és 
annyiban, amennyire a származás konkrét és átmenetileg vagy tago
sabban ható erős tényező, ott viszont kár róla hallgatni. Nem hallgat
tak erről nálunk olyan „modernizációs” gondolkodók sem, akikkel 
egyébként én nem, L. A. bizonnyal egyetért (pl. Jászi Oszkár).

Az emberi állapotból következik, hogy nincs egyetlen súlyos törté
nelmi, gyakorlati ballasztokat nem cipelő eszmerendszer sem, „még” 
a liberalizmus is ilyen (lásd pl. szocialista kritikáját vagy a gyarma
tosítást). Ami a radikális liberalizmus sikeres alkalmazkodóképessé
gét illeti a kommunizmus idején, azt én inkább vádnak érzem: sok 
eleme, főleg múltkritikája alkalmas volt a kommunista célok szolgá
latára. A liberális konzervativizmust egyedül hordozható egyházak 
még békepapi vezetés alatt is csak a gettóban lehettek. Az egyház 
pedagógiai hatásának csökkentése pedig adminisztratív feladat volt.

Még egy „vádra” térnék ki a végén, amely szerint szándékom a 
mai hazai „liberális” (szerintem libertinus) gondolkodás lejáratása 
volna. Egyrészt nincs erre szükség, hiszen a konkrét „liberális” gya
korlat megteszi azt önként. Másrészt, miért lenne lejáratás az, ha egy 
másféle véleményt fejt ki valaki, miközben, természetesen, elhatá
rolja nézeteit egy manapság üressé tágított semmit sem vagy alig 
valamit (manipulációt) jelentő „rokon” irányzattól? A magyar neme
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si liberalizmust pedig nem valamiféle „előny” miatt kell megfelelően 
értékelni, hanem azért, hogy a polgári Magyarország megteremtői 
valamennyien megérdemelt helyükre kerüljenek, míg másrészt a négy 
évtizedes zsákutcát szellemileg előkészítő ,,modernizátorok”/ ”felvi- 
lágosodottak” elveszítsék kötelező kultikus tiszteletüket,

Kiss Endre válaszának jelentős részét nem egészen értem -  igaz, 
ha az ember tájékozatlan, ahogy K. E. rólam állítja akkor ez nem 
is olyan csoda. Nem értem azt, hogy napjaink aktuálpolitikai esemé
nyeinek Kiss Endre-i értelmezése hogyan és miért kellene, hogy be
folyásolja akár az én, akár más múltra vonatkozó nézeteit. A törté
nész szakma minden szubjektív meghatározottsága ellenére az egy
kori források alapján rekonstruál. Nagy eltérésekkel elemez ugyan
arra vonatkozólag, de az aktuálpolitikai befolyásokat általában -  ki
véve a párthatározatos időket -  nem veszik figyelembe. így nem ér
tem K. E. gúny órát, aki feltételezi azt, hogy nekem bizonyára lenné
nek érveim arról, hogy 1994-ben a nemzeti gondolat nem szenvedett 
vereséget. Kedves Kolléga -  ha már itt tartunk nem érdekel külö
nösebben az, hogy véleménye szerint: „E gondolkodásmód (nemzeti 
-  T. L.) ugyancsak véglegesnek tűnő intellektuális vereséget szenve
dett a számottevő értelmiségi csoportok körében” . Én 100 évvel ko
rábbi történeti, eszmetörténeti ügyekről írtam s nem értem, hogy 
bizonyos mai értelmiségi csoportok „reinkarnálódtak volna vissza” a 
múltba vagy a múlt lett volna jelenvalóvá napjainkban? Miről beszél 
K. E.?

M iért kellene nekem politikai számvetést készíteni? Én hatalomtól 
függetlenül gondolkodom úgy, ahogyan. Miért kellett volna nekem 
ilyesmit kérdezni: Hol tévesztett katasztrofálisan utat a posztszocialista 
nemzeti gondolkodás és politika? Hogy K. E. ennek elmaradása mi
att csalódott, sajnálom s egyben megnyugtat, hogy őt -  a maga mód
ján -  foglalkoztatja ez a kérdés. Az már némileg zavar, hogy K. E. 
feltartózhatatlan verbális lendületeinek egyikében értékeléseket is a 
számba ad. Szokásszerű zavarossággaí arról, hogy a magyar történe
lemben állítólag, szerintem, minden rendben lenne. Lelke rajta.

Aztán lassan elkezdődnek K. E. minősítgetései tegnapelőtt! (nem 
is tegnapi) gondolataimról, s ezekben visszaköszön minden bizonyí
tást nem igénylő zsurnalisztái közhely a közelmúltból. K, E. is látha
tó örömmel csépeli mindazt, amit ő (és társai) másnak tulajdoníta
nak. E „kedves” nagyképűség csúcsa, amikor Kiss Tanár Űr sorra 
felajánlja korszakos írásait gondolkodási tisztázásokra. Néhányukra 
emlékszem, bizony rájuk férne a tisztázás, de ezt a szerző magán
ügyének gondolom.

Van egy érdekes fordulat K. E. szokásosan gondolattolulásos írá
sában, ahol egy pillanatra meghökkentem. Miután az elején csalódott 
bennem, mivel nem vállaltam ideológiai kérdéseket, itt kinyilatkoz
tatja másik szentenciáját: én ideológusként lépek fel -  a tudósi cso
magolás itt tudásszociológia. Nos, kedves K, E. úr, én csak egy 
másféle világnézeti értékrend és -  bármennyire is érthetetlen urasága 
előtt - egy másféle emberkép jegyében gondolkodom. Ezt nehéz le-
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hét felfogni -  tegnapelőttinek nyilvánítani tudósabb de ez az egy
szerű helyzet. Kár ezt tudományosan bonyolítani. Hogy még könnyebb 
legyen: nekem az a meggyőződésem, hogy ugyanarról a jelenségről 
többféle oksági és logikai rendben lehet gondolkodni. De K. E. nem 
volna önmaga, ha közbe ne keverné Antall József állítólagos önkriti
káját s az én kritikátlanságomat. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy 
K. E. szellemiségét az jellemzi legjobban, hogy -  lévén a „számotte
vő értelmiségi csoportok” illusztris tagja -  azt hiszi, hogy napi poli
tikai érdekű túlsúlyos erők véglegesen sűlytalanítani tudnak gyaláza
tos bűnöket. Kedves K. E., ha a történelmi érvelés elsúlytalanodik, 
akkor abban az uraságodé is pillekönnyű lesz, ha pedig e tekintetben 
szelektívvé tehető az utókor gondolkodása, akkor már régen nem a 
történelmi igazságról van szó, hanem pillanatnyi politikai erőviszo
nyokról, mint a késő kádári korszakban. Akkor viszont elég Önnek 
azt mondani: mi vagyunk az erősebbek, s kész.

Sajnálom, hogy K. E. történelmi elődeim keresésében megakadt a 
Magyar Figyelőnél, javaslom, nem árt tovább is követni a magyar 
polgári gondolkodást! Egyébként K. E. írása közepén végre mintha 
kezdené megérteni azt, hogy lényegében arról van szó: nem értünk 
egyet. Igaz, hogy ebből „csak” azt vonja le, hogy én állandóan vissza
hullok Antall József, Bibó István vagy éppen az ide nem tudom miért 
kerülő adu-ász Csécsy Imre mögé.

Kedves K. E.! A skatulyázás kiváló marxista hagyomány és az 
ellenfél vitaképtelenné nyilvánítása is nemkülönben -  abba kellene 
hagyni. Kár úgy viselkedni, mint az egynyelvű ember vagy kisgye
rek, akit csupán ingerel egy másik önmagában értelmes idióma. 
Megnyugtatásul közlöm (bár birtokon belülinek ez jelentéktelen „gesz
tus”): én a K. E. és elvbarátai által vallott hitet tiszteletben tartom -  
csupán nem értek vele egyet. Kár lenne azonban e kizárólagos tudo
mányé szektának azt hinni, hogy rajta kívül nincsen érték. A történe
lem eddig még minden szellemi monopoligényt megsemmisített. 
(Ajánlanám K. E. figyelmébe például Francois Fürét nemrég magya
rul megjelent kötetét!)

A nyugati feltétlen -  és nem a konkrét nemzeti érdekeket is megfo
galmazó magatartást -  utánzás veszélyeire egyébként nemcsak a ma
gyar múlt, hanem a mai EU-vajúdások belül (Anglia pl.) vagy kívül 
(Norvégia pl.) figyelmeztetnek. K. E. nevetséges vádjára -  miszerint 
én a keleti normativitást segíteném elő -  kár még reagálni is. Hogy 
én miről nem tudok semmit, arról K. E.-nek szerényen kellene 
nyiltakoznia. Ilyen gyanú esetén „tudományosan” azt illik mondani, 
hogy a konkrét írásban úgy tűnik, hogy ... De K. E. nem tudomá
nyos vitában ügyködik -  ezért kell engem tudományon kívülivé nyil
vánítani! hanem igazhitű kereszteshadjáratot vezet, látható önbi
zalommal.

Utoljára talán 100 éve hittek még emberek abban, hogy a társada
lomtudományi gondolkodást természettudományi pontosságúvá és 
„keménységűvé” lehet tenni. K. E. problémátlan normativitás-elve, 
az állandóan feltűnő napi politikai beszüremkedésekkel (lásd „a
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szociálliberális koalíció korszakának hajnalán” -  hajrá Auróra!) együtt 
végül is elvezethet mindenhová s mindennek ellenkezőjéhez. A for
mához K. E.-ben ideális személyiség jelentkezett -  ő a „szittya feje
ket” nagyvonalúan elküldi „keletre” . Hogy az ilyen beutalókat nem 
is olyan régen és jelentős részben K. E. mai elvbarátai osztogatták -  
az ne zavarjon senkit, hiszen majd mindenre kiterjedő „tudományos
sággal” ezt is feldolgozzák.

Es megállapítják a szakmai kompetenciákat és vitaképtelensége
ket, mint a Gero András nevű egyszemélyes szabványügyi hivatal, 
aki egyedül képes Andics Erzsébet, Révai és a többiek „liberális” 
reinkarnációjára. Gero Úr! Egy-két szövegből kiragadott félmondat
ból levont „egyetemes” következtetését nem óhajtom minősíteni, mert 
akkor egy szintre kerülnénk és én ezt még tudatlanságomban sem 
szeretném. Én ugyanis még természetesnek tartom azt, hogy valaki 
ugyanazon információk bázisán másféle eredményekre jut, s ez nem 
„szakmaiság” s főleg nem tisztesség(telenség) kérdése. Csak a ter
mészetes pluralizmusé vagy „másságé”, amelynek persze G. A. úr 
egyébként nagy híve. Tudnék tanácsolni G. A. úrnak alaposabb olva
sási szokásokat, de úgy látom, felesleges. Ő tudja, meri és teszi -  ő 
az etalonja mindeneknek. Csak figyelmeztetni szeretném  arra 
Őszaktudományosságát, hogy attól még, hogy ő nem szeret vagy nem 
ismer történeti-szellemi előzményeket, azért még azok egyrészt van
nak, másrészt értékek.

Azt hiszem, feleslegesen sokat foglalkoztam Gero ú r „tisztessé
ges” véleményével. Azt nem tudom, hogy őt mi irritálta. Egy vitá
nak az a sajátossága, hogy azzal foglalkozik, ami a tárgya lehet. 
Gero úr magabiztos minősítgetései és csúsztatásai („elvileg” az egész 
magyar történettudományt érzi a háta mögött) tekintélyelvi kinyilat
koztatásként értelmezhetők csupán. S így őetalonságát és tudomá
nyosságát én is minősíthetném „ideológiai határozatnak” , de minek. 
Neki már nem kell tanulnia, nála kész a leltár, s ebbe valaki vagy 
befért (beengedték), vagy kívül van. Mindezeknek, hogy mi köze 
van a szakmai tisztességhez, döntse el mindenki maga. Egyetlen do
log biztos, G. A. szokásos és közismert arroganciája, gátlástalansága 
még sokaknak szolgálhat okulásul.

Végül köszönöm Salamon Konrád véleményét, álláspontjának ki
fejtését. A párbeszéd -  a nyilvánvaló eltérések ellenére -  így lehetsé
ges. Milyen egyszerű is azt gyakorolni, hogy a különbségek egymás 
mellett élése természetes.

Befejezésül rögzíteni szeretnék néhány közérdekű tanulságot. Szo
morúan érzékel az ember közelmúltbeli hatalmi reflexeket olyan 
embereknél, akik -  állítólag -  a szabadság feltétlen hívei. Hogy mi
ért nem szabad másként gondolkodni? Azért, mert ismét van egy 
igazság, egy nyelv, egy világnézet. S aki ezt nem fogadja el, az tu
datlan, tisztességtelen stb. Hogy miért csak egy ideológia jegyében 
értelmezhető a múlt, a világ stb.? Csak azért, mert „mi” vagyunk 
^modemek” , „mi” vagyunk a szakmai etalon stb.? Mi ez, uraim? 
Újjászületik a polgári tudományosság degradálása, ham istudati
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ideológikummá válik ismét, ami másféle? (Hogy a rendiség a polgári 
parlamentarizmus ( “ képviseleti demokrácia) fontos előzménye, azt 
nem kötelező tudni, de miért kell tudománytalannak nyilvánítani?) 
Ha valaki egy más álláspontban csak a számára idegen világnézetet, 
értékrendet érzékeli, attól a saját szemlélete még nem lesz „tudomá
nyos” és szakmai etalon.

Én megismertem a marxista „tudományosságot” -  elkerülhetetlen 
volt módomban van bőven iskolázni magam a „liberálisaink” szel
lemi termékein is. Nem haszontalan. De miért válik tegnapelőttivé 
valaki, csak azért, mert nem tagja és nem is óhajt tagja lenni az új 
„egyetemes” és szekularizált „liberális” szellemi államegyháznak? 
Vagy az olyan sokat védett másság joga csak a korláttalanul gyámo- 
lítható esetlegességek joga? Nem hiszem, hogy a pluralizmus csak 
addig terjedhet, hogy Lánczi, Kiss és Gerő urak érzékelhető emberi, 
szakmai és intellektuális minőségei kiderüljenek. Még akkor sem, ha 
itt évtizedes baloldali szellemi hagyomány munkál: a századforduló 
után kezdték egyesek a „tudatlanság” változatos címkéit osztogatni 
azon ellenfeleikre, akik ugyanazt olvasva, más meggyőződésre jutot
tak. Úgy tűnik, hogy egyesek hiába tudnak olyan sokat, keveset pro
fitál ebből világunk békessége.

Kedves tudós nem vitapartnerek! Egyetlen dolgot kellene belátni 
csupán, kár a tudás és nem tudás frontvonalait építgetni, egyszerűen 
másként tudunk. Vagyis, „másként gondolkodók” vagyunk. Tudom, 
ez ma nem érdem, mert „liberálisnak” kell lenni, hiszen most az az 
igazság. Pedig az is „csak” egy ideológia, s így sajnos uraságaitok is 
csak „ideológiások” . Kár a régi felsőbbrendűségi „tudományosságot” 
kiigényelni, hiszen a történész szakma (s annak tisztessége is) nem 
azonos sem Gerő úrral, sem velem, az sohasem volt egységes. Politi
kai színezetei is különbözőek voltak. S az egész „céhnek” egyébként is 
létalapja az, hogy „újrakérdez” akár lezártnak tekintett területekre is. 
Időnként „tegnapelőtti” kérdések és szempontok is gyümölcsözőek le
hetnek még akkor is, ha emiatt Kiss Endre nem „tud” vitatkozni, vagy 
Gerő András kiragadott félmondatok alapján konstruál lecsapható el
lenséget. Uraim, szabad még szabadon gondolkodni?




